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วศิวกรรมเชิงลาดส าหรับงานทาง (Slope Engineering for Highways) 

หลกัสูตร : วศิวกรรมเชิงลาดส าหรับงานทาง (Slope Engineering for Highways) 
วตัถุประสงค์ : 

1. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัวศิวกรรมเชิงลาด (Slope Engineering) รวมถึงการส ารวจ 
วเิคราะห์  ออกแบบการป้องกนัแกไ้ขปัญหาเชิงลาดและการบ ารุงรักษาเชิงลาด 

2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บทราบและแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นวศิวกรรมเชิงลาด และประยกุตใ์ชว้ธีิการ
แกไ้ขปัญหา      เชิงลาดงานทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

รายละเอยีดหลกัสูตร 
1.  การจัดหลกัสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วนั ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.1 หัวข้อ: ปัญหาการพงัทลายของเชิงลาดในงานทาง (3 ช่ัวโมง) 

วตัถุประสงค์     เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายลกัษณะความเสียหายเชิงลาด วเิคราะห์ถึงสาเหตุการพงัทลาย   
                          ของเชิงลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ประเด็นส าคัญ      -  ลกัษณะความเสียหายของเชิงลาด 
                             -  สาเหตุความเสียหายของเชิงลาด 

                                    -  การส ารวจและวเิคราะห์ถึงความเสียหายของเชิงลาด 
                                    -  วธีิการป้องกนัแกไ้ขเชิงลาดแบบต่างๆ 
                                    -  ตวัอยา่งการแกไ้ขการชะลา้งพงัทลายเชิงลาดของหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
      วธีิการ             การบรรยายและกรณีตวัอยา่ง 
      วทิยากร          ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวศิวกรรมเชิงลาด  

 

1.2 หัวข้อ: ธรณวีิทยากบัการพงัทลายของเชิงลาด และการส ารวจช้ันดินและหิน (3 ช่ัวโมง) 
วตัถุประสงค์     เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ดา้นธรณีวิทยาเบ้ืองตน้ เพื่อจ าแนกพื้นท่ี และลกัษณะทางธรณีวทิยา 

                                 ท่ีมีผลต่อการพงัทลายของเชิงลาดงานทาง 
ประเด็นส าคัญ      -  ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 

                                    -  การพงัทลายของเชิงลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรณีสัณฐาน 
                                    -  การเจาะส ารวจชั้นดิน หิน เพื่อการวเิคราะห์และออกแบบ 
      วธีิการ             การบรรยายและกรณีตวัอยา่ง 
      วทิยากร          ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวศิวกรรมเชิงลาดและธรณีวทิยา  

 

1.3 หัวข้อ:  การออกแบบแก้ไขการพงัทลายของเชิงลาด (3 ช่ัวโมง) 
วตัถุประสงค์     เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และออกแบบแกไ้ขการพงัทลายของเชิงลาดจากสาเหตุการ 
                          พงัทลายแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ประเด็นส าคัญ      -  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการวเิคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาดดว้ยโปรแกรมต่างๆ 

                                    -  การออกแบบแกไ้ขเชิงลาดท่ีเกิดจากการพงัทลายจากสาเหตุต่างๆ 
                                    -  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมเพื่อการออกแบบ 
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วศิวกรรมเชิงลาดส าหรับงานทาง (Slope Engineering for Highways) 
    
 
 

      วธีิการ             การบรรยายและกรณีตวัอยา่ง 
      วทิยากร          ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมปฐพี  
 
 

1.4 หัวข้อ: ปัญหาน า้ใต้ดินและการป้องกนัแก้ไข (3 ช่ัวโมง)  
วตัถุประสงค์     เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถึงปัญหาและความเสียหายในงานทางท่ีเกิดจากน ้าใตดิ้น การวิเคราะห์ 
                          เพื่อออกแบบระบบระบายน ้าใตดิ้น แนวทางป้องกนัแกไ้ขเชิงลาดท่ีมีและเชิงลาดท่ีไม่มีโครงสร้าง 
                          ป้องกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ประเด็นส าคัญ      -  ลกัษณะความเสียหายจากน ้าใตดิ้นในงานทาง 

                                    -  การวเิคราะห์ค านวณและออกแบบระบบระบายน ้าใตดิ้น 
                                       แนวทางป้องกนัแกไ้ขและพิจารณาเลือกใชง้านระบบระบายน ้าใตดิ้น 
     วธีิการ             การบรรยายและกรณีตวัอยา่ง 
      วทิยากร          ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมปฐพี  
 

1.5 หัวข้อ: การป้องกันการชะล้างผวิหน้าเชิงลาดด้วยการประยุกต์ใช้พชืร่วมกบัวธีิวศิวกรรม (3 ช่ัวโมง) 
วตัถุประสงค์     เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถึงปัญหาการชะลา้งพงัทลายของผวิหนา้เชิงลาดท่ีเกิดจากน ้าผวิดิน 
                          ผลกระทบ และวธีิป้องกนัแกไ้ขโดยใชว้สัดุธรรมชาติร่วมกบัวธีิวศิวกรรม 
ประเด็นส าคัญ      -  การชะลา้งผวิหนา้เชิงลาด และปัญหา 

                                    -  วธีิการป้องกนัการชะลา้งผวิหนา้เชิงลาดโดยใชว้สัดุทอ้งถ่ิน พืชทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ 
                                    -  นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการชะลา้งผวิหนา้เชิงลาด 
      วธีิการ             การบรรยายและกรณีตวัอยา่ง 
      วทิยากร          ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมปฐพี 
 

1.6 หัวข้อ: การใช้วสัดุเสริมก าลงัดินในงานแก้ไขปัญหาเชิงลาด (3 ช่ัวโมง) 
วตัถุประสงค์     เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถึงการใชว้สัดุเสริมก าลงัดินเพื่อการเพิ่มเสถียรภาพของเชิงลาดและ 

                                 สามารถออกแบบการเสริมก าลงัของเชิงลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ประเด็นส าคัญ      -  วสัดุเสริมก าลงัดินในการแกไ้ขปัญหาเชิงลาด 

                                    -  การออกแบบโครงสร้างคนัทาง และก าแพงกนัดินเสริมก าลงั 
                                    -  การค านวณออกแบบการใชว้สัดุเสริมก าลงัเพื่อเสถียรภาพของคนัทาง  
                                    -  การก่อสร้าง และขอ้ควรระวงัในการก่อสร้าง 
      วธีิการ             การบรรยายและกรณีตวัอยา่ง 
      วทิยากร          ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวสัดุเสริมก าลงัในเชิงลาด 
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2. ระยะเวลาและสถานที ่     
      ระยะเวลา       :     3  วนั 
      สถานที ่          :     ณ    โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อนิน์  ถนนพระรามหก  กรุงเทพฯ10400 
     

3.  จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
    รุ่นละ 25-30 คน  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  - ขา้ราชการ  พนกังานจากหน่วยงานราชการพนกังานรัฐวสิาหกิจ มหาวทิยาลยั  และหน่วยงานเอกชน    
               ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทาง งานผวิทางและฐานรากหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

4. วทิยากร  
       ผูท้รงคุณวฒิุและมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นงานก่อสร้างโครงสร้างทางและผวิทาง และฐานราก 
      จากกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  
 
 

5.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และวธีิการจ่ายเงิน 
    5.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 8,500.-บาท  รวมค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั 
         และค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ องคก์รมหาชนและมหาวทิยาลยั 
         ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไดเ้ตม็จ านวน จากหน่วยงานตน้สังกดั 
 

   5.2 การจ่ายเงิน ใหโ้อนเงินเขา้บญัชี 
        ช่ือบญัชี  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ีบญัชี 106-5-46566-6 
        ประเภทบญัชีสะสมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน ้า   
             
 
     เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งส าเนาใบโอนเงิน  พร้อมระบุรุ่นทีอ่บรม ให้สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
     ทราบทางโทรสารหมายเลข 0 2984 0326 
 

  สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่: 
      สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ี 216/11-12  อาคารเดอะเลค 2  เมืองทองธานี  ถนนบอนดส์ตรีท      
      ต. บางพดู  อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 11120 
      โทรศพัท ์ 0 2984 0836  หรือ 08 9777 1283  และ 08 6344 0555 
      โทรสาร   0 2984 0326 
 
 

                                                                                                                         


